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Mladé rodiny

Na ich podporu 
išlo vlani 
28-tisíc eur
Viac na s. 4

Spadnutý múr

Práce na 
Ul. Ľ. Fullu 
sa konečne začali
Viac na s. 5

Bratislavské lesy 

Ťažba dreva 
bola vlani 
najnižšia
Viac na s. 7
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Už v sobotu 29. februára 
rozhodneme o zložení Ná-
rodnej rady Slovenskej re-

publiky (NR SR). V Karlovej Vsi 
budeme hlasovať v 30 okrskoch, 
v ktorých nastali mierne úpravy.

Volebné miestnosti sa v sobotu 
otvoria o 7.00 h. Hlasovanie sa skončí 
o 22.00 h. Volebné právo vo voľbách 
do NR SR majú občania Sloven-
skej republiky, ktorí najneskôr v deň 
konania volieb dosiahnu 18 rokov 
a zároveň u nich neexistuje prekážka 
vo výkone práva voliť.

Volič sa po vstupe do volebnej 
miestnosti okrsku, v ktorom je 
zapísaný v zozname voličov, preu-
káže občianskym preukazom. Ces-
tovný pas sa v týchto voľbách ako 

identifikačný preukaz využiť nedá.
Zo závažných, najmä zdravotných 

dôvodov, môže volič požiadať obec 
(Karlovešťania na čísle 02 707 11 
181 alebo 182, pozn. red.) a v deň 
konania volieb okrskovú volebnú 
komisiu o hlasovanie mimo volebnej 
miestnosti v územnom obvode voleb-
ného okrsku, pre ktorý bola okrsková 
volebná komisia zriadená.

Svoje volebné právo môžete uplat-
niť aj mimo okrsku, v ktorom ste 
zapísaní v zozname voličov, ak obec 
požiadate o vydanie hlasovacieho 
preukazu. Musíte tak urobiť osobne 
v Centre služieb občanom vedľa 
karloveského miestneho úradu, naj-
neskôr však do piatka 28. februára. 
Hlasovací preukaz vás oprávňuje 

hlasovať v ktoromkoľvek okrsku na 
území Slo venskej republiky.

Pozor na zmeny v okrskoch!
Počet okrskov ostal po minu-

loročných voľbách do Európskeho 
parlamentu zachovaný. Zmeny nastali 
v okrskoch 7, 8, 27 a 28. Obyvatelia 
ulíc Svrčia a Pod Brehmi, ktorí zvykli 
voliť v okrsku č. 7, budú vo voličských 
zoznamoch v okrsku č. 8. 

Voliči z Hlaváčikovej 5, 6, 7 a 8, 
ktorí volili v okrsku č. 28, budú pre-
sunutí do okrsku č. 27. Zmenené 
volebné okrsky sa v oboch prípa-
doch nachádzajú v tej istej budove, 
v prípade okrsku č. 8 ide o ZUŠ na 
Karloveskej 3, okrsok č. 27 sa na-
chádza v ZŠ Majerníkova 62. 

Uvedené zmeny nastali z dôvo-
du optimalizácie počtu voličov 
zapísaných vo voličských zozna-

moch, kde zákon odporúča v jednom 
volebnom okrsku približný počet 
1000 voličov.

V ostatných voľbách do Národ-
nej rady Slovenskej republiky 
v roku 2016 bola volebná účasť v Kar-
lovej Vsi 71,09 % pri celonárodnom 
priemere 59,82 %. Zvýšený záujem 
o voľby je badateľný aj tentoraz. Do 
celkového počtu hlasov sa zaradia aj 
volebné obálky, ktoré poslali Slová-
ci, ktorí požiadali o voľbu poštou zo 
zahraničia. Mimoriadne aktívni boli 
v tomto roku zahraniční Karlovešťania 
z Českej republiky, Veľkej Británie, 
San Francisca, ale aj Austrálie či 
Nového Zélandu. Vyše 600 žiadostí 
o voľbu poštou znamená až 200 % 
nárast oproti roku 2016.

-ab-; Foto: NR SR, vizualizácia 
Facebook

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Voľby rozhodnú o zložení 
Národnej rady SR

Každý hlas môže rozhodnúť o budúcnosti Slovenska

Informácia pre psičkárov
Ak vlastníte psa, môžete si prísť do Centra služieb 
občanom po 600 ks vrecúšok na exkrementy. 
Dostanete ich bezplatne.
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Vo februári mesto namon-
tovalo chýbajúce zábradlia 
pri prístreškoch. Do konca 

mesiaca by mali byť spustené aj 
výťahy na zastávke Kútiky a svetel-
ná signalizácia na trati. Na ceste pri 
zastávke Segnerova mesto položi-
lo obrubníky a začali sa práce na 
rozšírení cesty. 

Vodičom už niekoľko týždňov chý-
ba možnosť otočiť sa pod Jurigovým 
námestím. „Požiadali sme zhoto-
viteľa, aby čo najskôr sprejazdnil 
tento otoč. Dovtedy sa dá využiť 
priecestie pred križovatkou Moleco-
va,“ povedal hovorca Bratislavy Pe-
ter Bubla.

Nadchod Nad lúčkami 
S prácami na nadchode bude mesto 

pokračovať po začatí ďal šej etapy re-
konštrukcie trate v máji. Tieto práce 
nemožno robiť za plnej prevádzky 
električky. 

Po definitívnom ukončení re-
konštrukcie trate mesto plánuje 
položiť nový asfalt popri celej re-
konštruovanej trati v oboch smeroch.

Peter Bubla informoval, že stále 
prebiehajú práce aj na identifiko-
vaní príčiny dunivého zvuku pri 
prechádzaní nových električiek po 
rekonštruovanej trati. Podľa meraní 
je zrekonštruovaná trať oproti nezre-
konštruovanej tichšia o  7 – 9 dB. 

-mš-; Foto: MiÚ

Pokračujú dokončovacie 
práce na modernizovanej 
električkovej trati

marec 2020
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Platená politická reklama

Za férové a hrdé
Slovensko

MARTIN VICIAN

PETRA HUDÁKOVÁ

93
109

Pre Karlovu Ves
Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 5/10, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 51 313 901
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 8421 62 Bratislava, IČO: 00 603 520

Miloš Beladič, iniciatíva Petícia proti hlučnej 
električkovej trati 
Dopravný podnik by mal riešiť odstránenie hluku z dunenia, a to tak, že 
nové električky nepustí na trať. Do času vyriešenia technickej príčiny by 
ich mal nahradiť starými električkami, prípadne opäť spustiť autobusovú 
dopravu. Obyvatelia sa pre hluk sťahujú zo spální do obývačiek, malé deti 
a starší občania nemôžu večer zaspať. Dunenie bolo zaregistrované v kostole, 
základnej škole, majitelia bytov sa obávajú o svoje zdravie a majetok. Nárok 
na zdravé životné prostredie má každý občan garantovaný ústavou. 

Ako vnímate postup prác na modernizovanej 
električkovej trati? Je podľa vás prevádzka
električiek hlučnejšia?

Diskusia
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Výstavba inžinierskych sietí 
a prístupovej komuniká-
cie, ktorú spozorovali Kar-

lovešťania na Starých gruntoch, je 
v súlade s územným plánom. Povo-
lil ju stavebný úrad v predminulom 
volebnom období, keď mestskú časť 
viedla Iveta Hanulíková. Územné 
rozhodnutie na infraštruktúru do-
stal stavebník v roku 2014. 

Spomenuté územie sa nachádza 
v tesnej blízkosti lesa v Líščom údolí. 
Podľa aktuálneho stavebného záme-
ru by mala v tejto lokalite vyrásť 
málopodlažná zástavba v podobe 

rodinných domov. Územný plán 
hlavného mesta v uvedenej lokalite 
zatiaľ pripúšťa aj výstavbu bytových 

domov, najviac však do štyroch nad-
zemných podlaží. Stavebný úrad 
v Karlovej Vsi dodnes nepovolil žiad-

nu výstavbu bytových ani rodinných 
domov.

-ab-; Foto: MiÚ

Stavba cesty 
na Starých 
gruntoch 
je v súlade 
s územným 
plánom mesta

Územný plán hlavného mesta pripúšťa, aby v tejto lokalite 
vyrástla málopodlažná zástavba rodinných domov
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Správy z mestskej časti

Aj vďaka bdelosti obyvateľov 
sa 10. februára podarilo 
zabrániť opätovnému osa-

deniu dvoch bilbordov na Majerní-
kovej ulici. Reklamná spoločnosť 
poslala svojich robotníkov, aby 
čo najskôr pripravili jamy na 
opätovné osadenie spadnutých 
bilbordov. Keďže sa nepreukázali 
platnými dokladmi, jamy museli 
zasypať. Situácia sa však zmenila 
18. februára, keď sa na mieste opäť 
začali práce na osadení bilbordov. 
Hoci zamestnanci stavebného úra-
du na miesto vyštartovali okamžite, 
reklamná spoločnosť sa preukázala 
platnou nájomnou zmluvou s vlast-
níkom súkromného pozemku a po-
trebnými dokladmi k obnoveniu 
bilbordu. 

Bilbordy sa zrútili pri víchrici za-
čiat kom februára, pričom mohlo dôjsť 
aj k ohrozeniu života, zdravia a majet-
ku. „Stavby na Majerníkovej ulici sme 
nestavali, ale do majetku získali. Sme 
si však plne vedomí našej zodpoved-
nosti za ich technický stav, preto sú 
kontrolované. To, že nevydržali nápor 
vetra, je nám ľúto, ale ich existencia 
v uvedenej lokalite nie je protipráv-
na,“ uviedol vo svojom stanovisku 
technický manažér Akzent BigBoard 
Miroslav Gálik.

Karlova Ves má opačný názor. 
„Domnievam sa, že ak sa akákoľvek 

stavba (vrátane bilbordu) zrúti, na jej 
opätovné postavenie je potrebné nové 
stavebné povolenie, minimálne z toho 
dôvodu, aby sa v stavebnom konaní 
overila statická bezpečnosť novej 
stavby a aby sa minimalizovalo riziko 
verejného ohrozenia, ktoré “pada-
júca” konštrukcia môže spôsobiť,“
upozornil vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník. 

„Pre ľudí je ťažko pochopiteľné, 
ako je možné, že nepovolené bilbordy 
nám celé mesiace ba aj roky stále zne-
hodnocujú verejný priestor. Môžeme 
nepovoliť, môžeme vydať rozhodnutie 
o odstránení, ale nesmieme svojvoľne 
nežiadúce bilbordy sami odstraňovať. 
Aj v tomto prípade vidíme, že trúfalosť 
reklamných spoločností je veľká. Ich 
sebavedomie vyplýva z dobrej znalos-
ti stavebného zákona najmä všetkých 
jeho nedokonalostí,“ vyjadrila sa sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. 

Karlova Ves nesúhlasí s umiest-
nením bilbordov, v tomto prípade 
však ťahala za kratší koniec. Zamest-
nanci stavebného úradu zistili, že 
reklamná spoločnosť stavia jeden 
z bilbordov na súkromnom pozem-
ku a s jej vlastníkom má uzatvorenú 
platnú nájomnú zmluvu. V čase fi-
nalizácie tohto čísla novín (18. 2.) sa 
podarilo zabrániť postaveniu druhého 
spadnutého bilbordu, ktorý stál na 
mestskom pozemku. -mš-; Foto: MiÚ

Podarilo sa zabrániť 
opätovnému osadeniu 
jedného bilbordu

marec 2020

Richard Podivinský: Ak tam niekto cez noc zasadí stromy, 
tak mestská časť nebude mať právo ich odstrániť, tak isto ako 
v prípade bilbordov? A nebude mať právo ich odstrániť ani majiteľ 
bilbordov, ktorý s tým pozemkom nemá nič, a stromy sú majetkom 
toho „niekoho“. Dobre to chápem?

Jakub Lacko: Veľa šťastia, snáď sa raz dožijem bezbilbordovej 
Karlovky. Reklamu nech si robia na internete, je rok 2020, sakra.

Starostka Dana Čahojová, 
vicestarosta Branislav Záhradník
a zástupcovia karloveského 
stavebného úradu požiadali 
o okamžité zastavenie prác

Na podporu mladých rodín 
putovalo vlani z miest-
neho rozpočtu celkovo 

28 440 eur. Mestská časť poskytuje 
rodičom s trvalým pobytom v Kar-
lovej Vsi finančný príspevok pri 
narodení dieťaťa vo výške 90 eur. 
Vlani ho dostalo 316 žiadateľov.

„Narodenie dieťatka je spojené 
s mnohými nákladmi, ktoré si mladá 
rodina často nedokáže zabezpečiť 
vlastnými silami. Vtedy je každá pomoc 
dobrá. Naša mestská časť vyčleňuje 

v rozpočte sumu, ktorou sa tiež 
snažíme pomôcť týmto rodinám 
preklenúť zložitú finančnú situáciu,“ 
uviedla starostka Dana Čahojová.

Príspevok pri narodení dieťaťa môžu 
rodičia získať po splnení požiadaviek, 
ktoré určuje všeobecne záväzné na-
riadenie. O príspevok môže požiadať 
matka alebo otec dieťaťa s trvalým po-
bytom v Karlovej Vsi najmenej jeden 
rok pred narodením dieťaťa. 

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Karlova Ves pomohla mladým 
rodinám

Slovenské štatistiky dlhodobo 
potvrdzujú pokles pôrodnosti 
na Slovensku. V Karlovej Vsi 

sa pomer narodených a zomretých 
ľudí pohyboval vysoko nad ce-
loslovenským priemerom. Narodilo 
sa viac chlapcov.

Počet narodených detí 408 v pome-
re k zomretým 238 Karlovešťanom 
vytvoril prirodzený prírastok 1,71. 
Zaujímavosťou je, že sa narodilo viac 

chlapcov, konkrétne 218, dievčat pri-
šlo na svet 190. 

V Bratislave sa narodilo celkovo 
5696 detí, opustilo nás 4401 oby-
vateľov. Napriek tomu, že v spoločnos-
ti vládne stereotyp, že v Bratislave 
sa rodí málo detí, stále je na tom 
s prirodzeným prírastkom 1,29 lepšie 
ako celoslovenský priemer, ktorý do-
siahol hodnotu iba 1,06. 

-ab-; Foto: MiÚ

Vlani sa narodilo 408 
Karlovešťanov, zomrelo 238

Vyšší počet narodených detí sa prejavuje aj na detských ihriskách

Diskusia obyvateľov
v sieti Facebook, profil Karlova Ves

Ak tam niekto cez noc zasadí stromy, 
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Spadnutý múr 
na Ľ. Fullu 
konečne 
opravujú

Práce na oprave spadnutého múra sa rozbehli začiatkom februára

Po vyše roku začala mestská or-
ganizácia Generálny investor 
Bratislavy (GIB) so sanáciou 

spadnutého oporného múru. Zho-
toviteľ stavby vyrúbal stromy, aby 
rozšíril oporný múr a zastabilizoval 
ho vzperami. Začal aj s odstraňo-
vaním spadnutej časti múru, 
s výkopovými prácami pre základ 
nového oporného múru, jeho deb-
nením a armovaním. 

„Je teraz na rozhodnutí zhotoviteľa, 
či bude stavba pokračovať ďalšou 
časťou základov, alebo realizáciou 
samotného múru. Súčasťou prác je 
aj vybudovanie kontajnerového sto-
jiska, ktoré bude stavebnou súčasťou 
nového múru,“ informoval hovorca 
hlavného mesta Peter Bubla.

Hoci zhotoviteľ prevzal stavbu už 
27. januára, pre chyby v projektovej 
dokumentácii ju projektant musel do-
pracovať. Navyše občianske združenie 
(OZ) Sad Janka Kráľa podalo odvo-
lanie voči povoleniu karloveského 
miestneho úradu na výrub stromov, 
ktoré bolo nutné vyrúbať v záujme 
rozšírenia oporného múru. Aj keď OZ 
odvolanie napokon stiahlo, znamena-
lo to ďalšie zdržanie začiatku prác.                          

-mš-; Foto: MiÚ

Ako vnímate rýchlosť 
stavebných prác?

Martin Vician
(Klub Team Vallo)

Dnes sa betónuje základ prvej časti 

dilatácie, práce môžu skomplikovať 

ešte riešenia požadované prevá dz-

kovateľom plynových rozvodov. 

Aktuálne plánovaný čas dokončo-

vania je koniec marca. Situácia 

okolo zdržania bola skomplikovaná 

nedostatkami v projektovej doku-

mentácii, ktoré sa museli odstrániť a 

aj odvolaním proti výrubu stromov. 

Tieto administratívne prekážky sa 

podarilo prekonať a mesto zabezpečí 

aj primeranú náhradnú výsadbu stro-
mov.

Filip Petrinec 
(Klub Team Vallo)

Stavebným prácam museli pred-

chádzať nevyhnutné procesy ustano-

vené zákonom. Termín začatia týchto 

prác teda zodpovedá postupu staveb-

ného úradu na Miestnom úrade Kar-

lova Ves, ktorý vo veci konal.

Juraj Kmetko
(Klub Naša Bratislava)

Problém okolo spadnutého opor-

ného múru vnímam veľmi pozorne. 

Treba povedať obyvateľom na ulici 

Ľ. Fullu, že vlastníkom oporného 

múru je hlavné mesto. Ťažko sa mi 

akceptuje, že projekt sa pripravoval 

jeden rok a mal také nedostatky, že 

sa podľa neho nedali začať práce. 

Pevne dúfam, že vedenie hlavného 

mesta vyvodí voči zodpovedným 

pracovníkom v GIB zodpovednosť.

Hlavné mesto mohlo robiť úpra-

vy na spadnutom múre prakticky 

okamžite, bez súhlasu karloveského 

stavebného úradu. Takýto postup 

umožňuje stavebný zákon v prípade 

havarijných situácií. Stavebník bol 

povinný realizáciu prác iba ohlásiť. 

Termín začatia stavebných prác teda 

nezávisel od postupu stavebného 

úradu v Karlovej Vsi.

 Názor poslancov Stanovisko 
stavebného

úradu
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Životné prostrediemarec 2020

Sitina už 
s náučným 
chodníkom 

Les Sitina, ktorý sa roz-
prestiera nad Líščím 
údolím, patrí vždy od jari 

k obľúbeným miestam Kar-
lovešťanov, kam chodievajú na 
prechádzky, kde pestujú beh či 
cyklistiku. Nový náučný chodník 
zavedie návštevníkov aj k altánku 
a piknikovému miestu.

Projekt náučného chodníka sa 
mestským lesom podarilo zrealizovať 
v spolupráci s aktívnymi miest-
nymi obyvateľmi a Iniciatívou Naše 
Karpaty. Vo vyhľadávanej lokalite 
vznikol náučný chodník o histórii 
a ekologickom význame lesa Siti-
na. Súčasťou je aj nový altánok so 
sedením a ohniskom, kde si môžu 
návštevníci oddýchnuť a opekať. 
Lúku, ktorá už bola zarastená nále-
tovými drevinami a burinou, lesníci 
vyčistili a bude sa pravidelne kosiť.

Samotný náučný chodník má päť 
zastavení s informáciami o histórii 
kopca Sitina (vinohradnícka tradí-
cia, bunkre z 1. sv. vojny či valové 
opevnenie), či klimatickej zmene 
a význame lesov. Návštevníci sa do z-
vedia zaujímavosti o miestnych zvie-
ratách, stromoch a rastlinách.

Projekt realizovali s finančnou pod-
porou Bratislavského samosprávneho 
kraja. Karlova Ves pomohla s výro-
bou drevených konštrukcií na náučné 

tabule. 
Pracovníci Mestských lesov 

v Bratislave na podnet občanov 
zmapovali okolie najnavštevovanej-
ších chodníkov a v ich tesnej blíz-

kosti napočítali asi 300 vyschnutých 
stromov, ktoré predstavujú ohrozenie 
pre návštevníkov. Tieto stromy lesní-
ci postupne odstraňujú. Aby sa mi-
nimalizovali poškodenia lesných ciest 

ťažkou technikou tam, kde to nie je 
nevyhnutné, väčšinu stromov zhodia 
na zem a spriechodnia chodníky.

 -ab-; Foto: Mestské 
lesy v Bratislave

Karlovešťania sa budú 
môcť aj tento rok zapojiť 
do jarného upratovania 

mestskej časti. Vďaka tomu nielen 
poupratujú okolie svojich domov, 
ale prispejú aj k čistote Karlovej 
Vsi. 

„Je to najlepší spôsob, ako privítať 
jar. Vítaný je každý, kto má chuť pre-
meniť miesto, kde žije, na krajšie, 
čistejšie a je ochotný pre dobrú vec 
obetovať jedno sobotné predpolud-
nie,“ hovorí Halina Trubínyiová 
z referátu životného prostredia miest-
neho úradu.  

Jarné upratovanie Karlovej Vsi 
bude v sobotu 4. apríla od 8.00 do 
12.00 h. Miestny úrad zabezpečí vre-
cia na odpad, rukavice, náradie a vy-
zbieraný odpad odvezie. Prihlásiť sa či 
nahlásiť svoje požiadavky môžu záu-
jemcovia osobne, telefonicky alebo 
e-mailom do 1. apríla. 

Kontakty: Halina Trubínyiová, 
tel.: 02 707 11 281, e-mail: halina.
trubinyiova@karlovaves.sk alebo 
Lucia Gašparová, tel.: 02 707 11 282, 
e-mail: lucia.gasparova@karlovaves.
sk

-mš-; Foto: MiÚ

Jarné upratovanie 
v Karlovej Vsi

Do jarného upratovania sa tradične zapájajú desiatky obyvateľov
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Životné prostredie

Mestské lesy vlani vyťažili 
historicky najmenej dreva

Pri odhadovanom ročnom 
prírastku dreva v mestských 
lesoch 18 000 m3, tam v mi-

nulom roku vyťažili 4988 m3 dre-
va. Vyplýva to zo správy, ktorú 
zverej nili Mestské lesy v Bratislave. 
Ich hlavným poslaním je vytvárať 
optimálne podmienky na oddych 
a šport v prírode. Na menšej časti 
ich územia sa ťažiť môže. 

„Všetky naše hospodárske činnosti 
sa podriaďujú nášmu hlavnému pos-
laniu, preto je ťažba dreva od roku 
2014 výrazne znížená. Na vyše polovi-
ci územia sa nerúbe vôbec. Väčšina 
dreva, ktoré v našom lese prirastie, 
v ňom aj zostáva. Takto je to už nie-
koľko rokov, a vlani sme dosiahli his-
toricky najnižšiu ťažbu,“ informoval 
riaditeľ organizácie Matej Dobšovič.

Na stránke mapy.bratislava.sk 
pribudla sekcia Mestské lesy, kde 
okrem grafického vyznačenia zón bez 

ťažby dreva možno nájsť aj hranice 
mestských lesov, a tiež vyznačené 
úseky, na ktorých v minulom roku 
ťažba prebiehala a v akom objeme.

„Ako jediní na Slovensku umožňu-
jeme ochranárom zúčastňovať sa na 
procese vyznačovania ťažby dreva, 
pričom k výberu jednotlivých stromov 
dochádza po spoločnej zhode s našimi 
lesníkmi. Všetky stromy s vysokou 
ekologickou či estetickou hodnotou 
zachovávame, a to aj v zóne, kde pre-
bieha lesné hospodárenie. Reflektu-
jeme tak aj ochranársky či rekreačný 
pohľad na les,“ doplnil informáciu 
asistent riaditeľa pre manažment pro-
jektov Marek Páva. 

V budúcnosti chcú Mestské lesy 
v Bratislave výrazne znížiť poškodzo-
vanie lesných ciest, pohyb ťažkých 
mechanizmov či zlepšiť estetický 
dopad ťažby dreva na rekreačné pro-
stredie.

„Preto tento rok založíme pra-
covnú skupinu zloženú z uznávaných 
lesníkov a ochranárov s cieľom do-
spieť k optimálnemu modelu starostli-
vosti o rekreačné lesy,” dodal  Matej 
Dobšovič.

Mestské lesy v Bratislave spravujú 
vyše 3000 hektárov lesa vo vlastníctve 
hlavného mesta. Patria sem obľúbené 
miesta ako Partizánska lúka, Železná 
studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň 

Krasňany. Okrem vytvárania vhod-
ných podmienok na rekreáciu oby-
vateľov sa zameriavajú aj na podporu 
ochrany prírody, ekovýchovu pre deti 
a šetrnú formu lesného hospodárstva.

-mš-; Foto: Mestské lesy 
v Bratislave

Redakcia Karloveských novín oslo-
vila aj štátny podnik Lesy SR, na naše 
otázky však nereagoval.

Názor poslancov

Matej Kotal  
(Klub Naša Bratislava)

Prímestské lesy Bratislavy by 
mali primárne slúžiť na rekreáciu, 
vzdelávanie a v záujmových úze-
miach by mala byť ochrana prírody 
nadradená akejkoľvek inej činnos-
ti. Čo sa týka produkčnej funkcie 
lesa, Lesy SR síce avizujú znižo-
vanie ťažby v prímestských le-
soch, no od samospráv požadujú 
finančnú kompenzáciu. Lesy v okolí 
Bratislavy by sa mali jednoznačne 
prekategorizovať z hospodárskych 
na lesy osobitného určenia, kde 

by bola reakčná funkcia pri hos-
podárení zohľadnená. Obeťou hos-
podárenia lesníkov boli aj chránené 
prírodné územia, turisticky obľúbené 
lokality či významné jedince. 
Ďalším negatívnym aspektom ťaž-
by je aj necitlivý zásah pri prácach, 
ktoré neberú do úvahy počasie, ani 
návštevníkov lesa a poškodzujú tu-
ristické chodníky, cyklotrasy a de-
gradujú okolité prírodné prostredie. 
Lesy SR v súčasnosti ťažia na ploche 
viac ako 4000 ha takmer trikrát 
viac, než sa ťaží v bratislavskom le-
soparku o rozlohe cez 3000 ha, ktorý 
spravujú Mestské lesy v Bratislave. 

v štátnych lesoch, ktoré spravu-
je štátny podnik Lesy SR. Tu sa 
schyľuje k podpisu dohody (v čase 
uzávierky novín 12. februára) medzi 
Lesmi SR a hlavným mestom o pod-
pore rekreačnej funkcie v lesnom 
celku pod názvom Lesy SR Bratisla-
va. Táto dohoda znamená zásadný 
a historický obrat k lepšiemu a pri-
nesie výrazné zníženie ťažby dreva 
v štátnych lesoch na území 
Bratislavy. Tak či onak, tento rok 
sa stane rokom, keď dôjde k zásad-
nej zmene nazerania na návrat 
k myšlienke vytvorenia mestského 
lesoparku, o ktorú sa už dlho 
snažíme. Čoraz väčší záujem oby-
vateľov Bratislavy o pobyt v lesoch 
na území hlavného mesta poukazuje 
na nevyhnutnosť takého kroku. 

Jaromír Šíbl 
(Klub Naša Bratislava)

Na území Bratislavy je viacero 
vlastníkov lesov, jedným z nich sú 
Mestské lesy v Bratislave. V ich 
prípade sa aj na základe schválenej 
zonácie podarilo znížiť ťažbu opro-
ti objemu, ktorý tu bol v minulosti 
a ktorý zákon umožňuje, o viac ako 
2/3. Zároveň sa znížila aj plocha, 
na ktorej je výrub možný. Rezer-
vu však vidíme v spôsobe ťažby 
dreva v mestskom lesoparku. Naj-
mä v spôsobe ako dostať vyrúbané 
drevo z porastu bez toho, aby bol 
pri tom poškodený porast alebo 
chodníky a cesty, ktoré slúžia aj 
na rekreačné účely. Iná situácia je 

Ako vnímate možnosť ďalšieho zníženia ťažby dreva v lesoch na území Bratislavy?
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Bratislavčania sa opäť môžu 
pričiniť o zákaz hazardu

Zvýšením dane z nehnuteľnosti 
mesto sľubuje kvalitnejšie služby

V čase konania tohtoročných 
parlamentných volieb 29. 
februára sa obyvatelia 

Bratislavy budú môcť opäť pod-
písať pod petíciu za zákaz hazardu 
v Bratislave. Hlavné mesto, ako aj 
viaceré mestské časti túto iniciatívu 
podporujú a v prípade, že bude mať 
petícia dostatok podpisov, vyhovejú 
jej.    

„Môj postoj k hazardu je všeobec-
ne známy. Bohužiaľ, nezodpovedným 
prístupom niektorých predstaviteľov 
mesta v minulosti, sme stratili mno-
ho vzácneho času. Tejto neresti 
s ďalekosiahlymi následkami na ľud-
ských životoch sa v Bratislave naďalej 
darí. Treba sa chopiť príležitosti 
a pokúsiť sa doviesť boj s hazar dom 
do úspešného konca. Myslím, že ten-
tokrát sú na to všetky predpoklady,“

Mestskí poslanci odsúhlasi-
li zvýšenie dane z ne-
hnuteľnosti. Primátor 

Ma túš Vallo deklaroval, že zvýšený 
výnos dane musí byť použitý na 
projekty, z ktorých budú profitovať 
všetci Bratislavčania. Výnosy dane 
budú podľa neho medzi mestské 
časti rozdelené rovnomernejšie.

K nepopulárnemu kroku zvýšenia 
dane prispelo viacero faktorov. Ma-
gistrát pocítil zvýšené výdavky po 
zavedení tzv. chodníkovej novely, ale 
aj v dôsledku zvyšovania miezd vo 
verejnej správe o 10 percent. Mestský 
rozpočet negatívne zasiahli aj príplat-
ky za prácu cez víkend a v noci ale-
bo posledné zníženie sadzby dane 
z príjmu fyzických osôb. Uvedené 
opatrenia sa však netýkajú iba magis-
trátu, ale všetkých 17 bratislavských 
mestských častí. Len nižšia daň 
z príjmu fyzických osôb znamená 
čistý ročný výpadok príjmov mesta 
Bratislava vo výške 8 miliónov eur 
a o ďalšie 4 milióny menej dostanú 
v dôsledku tohto opatrenia mestské 
časti.

„Návrh na zvýšenie dane z ne-
hnuteľností je spoločným návrhom 
mesta a mestských častí. Nie je to 
návrh populárny a nikomu z nás 
určite neprinesie politické body. 

Museli sme však k nemu pristúpiť, 
lebo inú cestu na skvalitnenie služieb 
a na zásadnejšiu zmenu kvality života 
v našom meste dnes nemáme,“ uvie-
dol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Koľko zaplatia po novom za svoje 
nehnuteľnosti Karlovešťania? 

Karlova Ves patrí do pásma B 
s druhými najnižšími sadzbami dane. 
Za byt s podlahovou plochou 60 m2

zaplatíte 54 eur ročne. Ak ste navyše 
vlastníkom garáže s výmerou 16 m2, 
zaplatíte ďalších 24 eur. 

Bratislave prinesie zvýšená 
sadzba dane navyše 12 mil. ročne 
a mestským častiam rovnako. Polo-
vicu z trojročného výnosu mesto 

použije na opravy a rekonštrukcie 
ciest a chodníkov. Oproti tomu, čo sa 
dá urobiť z bežného rozpočtu mesta, 
bude možné opraviť navyše 90 km 
ciest. Zoznam komunikácií, ktoré sa 
budú opravovať už na základe nového 
manuálu asfaltovania, bude zverej-

nený na webe mesta.
Ďalších 18 mil. eur sa použije 

na skvalitnenie verejného priestoru 
v Bratislave. Z týchto peňazí bude 
môcť byť zrekonštruované aj Jurigovo 
námestie.   

                    -ab-; Foto: MiÚ

povedala starostka Karlovej Vsi 
a mestská poslankyňa Dana Čahojová.

„Podporil som signatárov novej 
petície proti hazardu. Keď sa im po-
darí zozbierať príslušný počet pod-
pisov, tak budem hlasovať v mest-
skom zastupiteľstve za zákaz hazardu 
v našom meste. Som presvedčený, že 
je to správne a potrebné. Pre ochra-
nu rodín, detí a celej spoločnosti,“ 
doplnil vicestarosta Karlovej Vsi 
a mestský poslanec Branislav Záhrad-
ník.

„Petíciu, samozrejme, podporím, 
rovnako ako som podporil aj tú, ktorej 
hárky sa stratili za primátorovania 
Iva Nesrovnala na magistráte a ktorú 
poslanci v minulom volebnom období 
odignorovali. Hazard považujem za 
zlo, ktorému keď človek prepadne, 
ničí jednotlivcov aj celé rodiny,“ 

uviedol mestský poslanec za Karlovu 
Ves Peter Lenč.

Po novom prijaté mestské vše-
obecne záväzné nariadenie (VZN) 
z novembra minulého roka zakazuje 
umiestnenie herní vo vzdialenosti 200 
metrov od škôl, školských zariadení, 
zariadení sociálnych služieb pre deti 
a mládež.

Ustanovenia schválené na októbro-
vom mestskom zastupiteľstve sa vzťa-

hujú iba na prevádzkovateľov, ktorí 
dostali licenciu po nadobudnutí účin-
nosti VZN. Na ostatné prevádzky sa 
predmetné nariadenie až do skončenia 
platnosti licencie nevzťahuje.

Hazard priniesol do mestského roz-
počtu v roku 2017 príjem vo výške 
1 786 121 eur a v roku 2018 vo výške 
1 565 336 eur. 

-ab-; Foto: MiÚ

Budúce rozhodnutia samosprávy / Informujememarec 2020

Názor poslancov

Rudolf Rosina
(Klub Naša Bratislava)

Toto zvýšenie je do značnej miery 
reakciou miest a obcí na konanie 
štátu, ktorý ich zaťažil novými po-
vinnosťami bez akejkoľvek finančnej 
kompenzácie. Údržba chodníkov, 
obedy zadarmo, rekreačné poukazy, 
zvýšenie minimálnej mzdy.

Petra Hudáková
(Klub Team Vallo)

Z týchto peňazí bude môcť byť 
zrekonštruované Komenského ná-
mestie, Jurigovo námestie, zrevitali-
zovaný Sad Janka Kráľa, promenáda 
na Železnej studničke, vyriešená 
doprava a parkovanie na Kamzíku 
a zrevitalizované mnohé ďalšie 
verej né priestory, ktorých zoznam, 
rovnako ako v prípade ciest, bude 
dostupný na webstránke mesta.

Anton Šmotlák
(Klub Team Vallo)

Návrh bol spoločným návrhom 
mesta a mestských častí. Za návrh 
hlasovali poslanci Mestského zastu-
piteľstva hl. mesta SR Bratislavy 
za Karlovu  Ves – Dana Čahojová, 
Branislav Zahradník a Peter Lenč. 
Zvyšovanie dane bolo reakciou na 
opatrenia Vlády SR a snahou zlepšiť 
starostlivosť o zeleň, chodníky a ces-
ty ako aj sociálnu oblasť.

Aký je váš názor na zvýšenie dane
 z nehnuteľnosti?

Po tom, ako sa potraviny presťahovali na 
prvé poschodie v OD Centrum využila 
uvoľnené priestory táto herňa

Vďaka vyššej dani z nehnuteľností mesto 
opraví aj Jurigovo námestie
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Inzercia

Prinášame len pravdivé informácie.

Hľadáme riešenia problémov.

U nás sa o Bratislave dozviete viac.

DENNE VŠETKO
PODSTATNÉ 
O BRATISLAVE
Už 13 rokov pre vás denne prinášame 24 hodín spravodajského a publicistického programu 
o Bratislave. Dôveryhodné správy, reportáže, rozhovory a diskusie o tom najdôležitejšom, čo 
sa v našom hlavnom meste deje. Každý deň sa preto oplatí zapnúť si naše televízne vysielanie 
alebo ho sledovať na www.tvba.sk a dozvedieť sa viac o meste, v ktorom žijete.

Ako nás môžete sledovať?
Cez TV prijímač:

UPC, Digislovakia, Magio, 
Swan, Antik, DSI Data, 
DVB – T, 26. kanál.

Internet – Live:
Náš program nepretržite 
streamujeme aj na našej 
webovej stránke.

Videoportál:
Všetky naše príspevky 
si môžete pozrieť aj v archíve 
na našej webovej stránke.

TV BA_inzercia_204x272_v3.indd   1TV BA_inzercia_204x272_v3.indd   1 10/02/2020   14:2710/02/2020   14:27
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Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili im priestor na hranie

Životné prostredie / Školstvo

Dôležité informácie pre 
rodičov na detských ihriskách 

Vynovené kuchyne v MŠ

marec 2020

Starostlivosť o detské ihriská je 
jednou z trvalých úloh Kar-
lovej Vsi. Okrem priebežného 

dopĺňania nových hracích prvkov 
a priebežnej kontroly ich bez-
pečnos ti Karlova Ves doplní ihriská 
o potrebné informácie. 

Každý rodič nájde na ihrisku in-
formáciu o jeho lokalizácii, názov, 
kontakt na správcu, prevádzkový po-
riadok s upresnením časov a mesiacov 
prevádzky ihriska. Nebude chýbať 
kontakt na e-mailové nahlasovanie 
úrazov a v neposlednom rade kontak-
ty na políciu, rýchlu zdravotnú pomoc 
či hasičov.

Trendom sú kovové materiály
Vo svete je aktuálne trend návratu 

ku kovovým materiálom. Drevené 
herné prvky sú vhodné do me-
nej navštevovaných a nie verejne 
prístupných lokalít, ako napríklad do 
školských a predškolských zariadení 

Štyri kuchyne karloveských 
materských škôl dostali nové 
vybavenie. Karlova Ves po-

kračovala s obnovou kuchýň a do 
kuchynských zariadení investovala 
vyše 20 tisíc eur. 

Kuchárky v jedálňach pri ma-
terských školách Pod Rovnicami, 
Suchohradskej, Majerníkovej 11 
a Borskej pracujú v príjemnejšom 
prostredí. V MŠ Pod Rovnicami majú 
nové sporáky, chladničku a mixér. 
V januári po úprave elektrického pri-
pojenia v MŠ Suchohradská doplnili 
umývačku a sporák.

„Nové technologické vybave-
nie našich školských kuchýň je pre 

mestskú časť výzvou ako investovať 
do modernejšieho, úspornejšieho 
a efektívnejšieho varenia, ktoré bude 
spĺňať vysoké zdravotné a hygienické 
nároky. Verím, že bude našim deťom 
strava aj chutiť,“ povedal vicestarosta 
Branislav Záhradník.

Na Majerníkovej 11 inštalovali 
nový kotol a plynovú stoličku. Surovi-
ny v MŠ Borská môžu skladovať 
v novej chladničke a mrazničke. Všet-
ky spomenuté materské školy do stali 
aj nový nábytok v podobe veľkých 
pracovných nerezových stolov. 
Skladové priestory obohatili regály. 
Do kuchýň Karlova Ves kúpila aj 
servírovacie vozíky, nádoby či hrnce.

-ab-; Foto: MiÚ

či záhrad. 
„Aj Karlova Ves sa v posled-

ných rokoch sústreďuje na výmenu 
drevených herných zostáv za kovové. 
Majú výrazne dlhšiu životnosť a na 
verejných priestranstvách sa nám 
osvedčili i v súvislosti s vandaliz-
mom,“ povedal vicestarosta Branislav 
Záhradník. 

Spolu s osádzaním nových herných 
prvkov a herných zostáv mestská časť 
dbá aj na inštalovanie bezpečných 
dopadových plôch. Tie môžu byť 
rôzne, závisí to najmä od finančných 
možností prevádzkovateľa či zriaďo-
vateľa detského ihriska. Najdrahšia 
je liata guma, lacnejšou verziou sú 
zatrávňovacie tvárnice z recyklo-
vateľného plastu, v poriadku je i pie-
sok či drevná štiepka.

Kontroly ihrísk budú pokračovať
Pravidelné kontroly sa realizujú 

každé dva roky. Poruchy na ihriskách, 

ktoré nahlásia rodičia, bude Karlova 
Ves riešiť bezodkladne. 

Karlova Ves aktuálne spravuje 
viac ako 50 detských ihrísk. Viaceré 
z nich sú využívané len minimálne 
a tým pádom sú odsúdené na postupný 
zánik. Z tohto dôvodu bude Karlo-
va Ves investovať do ihrísk, ktoré sú 

medzi navštevníkmi najobľúbenejšie. 
Podľa Zákona o základných požia-
davkách na bezpečnosť detského 
ihriska, ktorý nadobudol účinnosť 
v januári, sa za ihrisko pokladá každý 
priestor, kde je umiestnený čo i len 
jeden herný prvok. 

-bh-; Foto: MiÚ

Karloveské detské ihriská sú väčšinou bohato navštevované 
deťmi z okolitých bytových domov

Nové a výkonné sporáky 
pribudli aj v MŠ Pod 

Rovnicami

Inzercia

NOVÁ OČNÁ NOVÁ OČNÁ 
AMBULANCIAAMBULANCIA

PRE DETI A DOSPELÝCHPRE DETI A DOSPELÝCH

Ordinačné hodiny:Ordinačné hodiny:
Po: 8.00 – 14.30 Po: 8.00 – 14.30 
Ut: 8.00 – 14.00Ut: 8.00 – 14.00

Str: 11.00 – 17.00Str: 11.00 – 17.00
Št, Pia: 7.30 – 14.00Št, Pia: 7.30 – 14.003. posch, amb. č. 3263. posch, amb. č. 326

Kontakt: 02/6026 4122Kontakt: 02/6026 4122

 Poliklinika Karlova Ves Poliklinika Karlova Ves

prijímame nových prijímame nových 
pacientovpacientov

• Poskytujeme komplexné vyšetrenie • Poskytujeme komplexné vyšetrenie 
zraku v plnom rozsahuzraku v plnom rozsahu

• Možnosť objednať si termín • Možnosť objednať si termín 
vyšetrenia vyšetrenia (telefonicky (telefonicky 
v čase: 11.00 – 12.00 hod.)v čase: 11.00 – 12.00 hod.)
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Školstvo

Na Majerníkovej 60 sú žalúzie

Fašiangový 
karneval v MŠ 
Borská

Deti vyrábali snehuliaky 
bez snehu

Piráti, víly či zvieratá ovládli 
svojím smiechom a dobrou 
náladou priestory karlo-

veských škôlok. Inak tomu nebolo 
ani v materskej škole na Borskej.

„Fašiangové tradície si ctíme 
a dbáme na to, aby sa o nich deti doz-
vedeli čo najviac. Učiteľky pripravili 
krásny program a vyzdobili priestory 
š kôlky. Deti si zasúťažili, zatancovali 
a prežili rozprávkový deň,“ opísala 
priebeh karnevalu Zuzana Olgyayová.

Za svoje výkony a súťaženie si 

Dá sa postaviť v zime sne-
huliak, aj keď nie je sneh? 
Deti z Materskej školy na 

Majerníkovej 11 vyrobili 103 sne-
huliakov z najrozličnejšieho odpa-
dového materiálu. Vstupnú halu 
pri 4. triede tak zdobili kreatívne 
a vtipné postavy Snehuliačikov – 
Recykláčikov.

„Išlo o súťaž, ktorá mala poukázať 
na význam recyklácie. Podmienkou 
bolo vyrobiť snehuliaka z niečoho 
nepotrebného, čo by inak skončilo 

v odpadkovom koši. Deti mohli po-
chopiť, že nepotrebné veci môžu do-
stať aj druhú šancu,“ povedala ria-
diteľka Iveta Ryzá. 

Medzi snehuliakmi, z ktorých 
výrobou deťom pomáhali aj rodičia, 
boli snehuliaci z PET fliaš, roliek 
z toaletného papiera, zo starých záclon 
a ponožiek, z loptičiek či kartónových 
škatúľ, polystyrénu, papierových oba-
lov z vajíčok a pod.

-bh-; Foto: MŠ Majerníkova 11

odniesli diplomy a sladké odmeny. 
Na obed deti čakali tradičné fašian-

gové šišky. Fašiangy oddávna patria 
k tradíciám, na ktoré sa tešia najmä deti.

-ab-; Foto: MŠ Borská 4

V MŠ 
Kolískova 
pomáhajú 
vtákom prežiť 
zimu

V materskej škole Kolískova 
vedú deti k ochrane príro-
dy. Prostredníctvom získa-

vania praktických skúseností sa 
učia starať o vtáky aj počas zimy. 
Spolupracujú s Bratislavským re-
gionálnym ochranárskym zdru-
žením, ktoré im zabezpečilo kŕmi-
dlá, do ktorých im dodáva aj 
krmivo. 

„Deti sa s pani učiteľkami roz-
právajú o živote vtáčikov v zime, 
o tom, že im treba pomáhať prikrmo-
vaním. Učia sa, že potraviny, ktoré 

jedia ľudia, nie sú pre ne vhodné, že 
by im mohli uškodiť. Deti ich preto 
kŕmia zrnkami slnečnice, na ktoré si 
zvykli, a chutia im. Deti ich so záuj-

mom pozorujú a spoznávajú tak život 
zvierat,“ povedala riaditeľka Monika 
Šuleková.

-bh-; Foto: MŠ Kolískova 14
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Hudobný klub Kamelmarec 2020

KARLOVA
VES

kontakt: 
0940 634 126

27. 3.
o 20.00 h

HUDOBNÝ 
KLUB KAMEL

STRESPEZ & DJ 
SKRKOO & ROB
Predpredaj 12 €, na mieste 15 € 
alebo www.predpredaj.sk

STRESPEZ & DJ 
SKRKOO & ROB

Karloveské 
centrum 
kultúry
Kamel Klub

STRAPO & 
DJ SPIHANDZ & 
GENERAL 
FOXX

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Školstvo

Plaváreň využívajú najmä
karloveskí žiaci

Žiaci zo ZŠ Karloveská 61 hostili zahraničných lektorov

Plávanie je dôležitou súčasťou 
telesnej výchovy v školách, 
no máloktoré školy môžu 

takúto výučbu realizovať. Žia-
ci 5. až 7. ročníka ZŠ Alexandra 
Dubčeka túto možnosť majú a od 
konca januára využívajú školskú 
plaváreň v rámci hodín telesnej 
výchovy. Pridali sa k nim aj deti zo 
ZŠ Karloveská 61 a žiaci zo SŠ Til-
g nerova 14.

„Žiaci majú z bazéna nesmiernu 

Mali tak jedinečnú možnosť 
nazrieť do iných kultúr. 
Vďaka ôsmim lektorom 

z Hong-Kongu, Indonézie a Rus-
ka zažili prednášky a interaktívne 
workshopy s aktívnym využitím 
anglického jazyka. 

„Veľká vďaka patrí aj rodinám žia-
kov, ktoré ubytovali hostí vo svojom 
dome. Možno pre niekoho samozrej-
mosť, no pre niekoho nepredstaviteľné 
vzdať sa pohodlia a súkromia. 
Z rozhovorov s lektormi viem, že sa 
cítili maximálne prijatí a spokojní,“ 
informuje koordinátorka projektu 
a učiteľka anglického jazyka Martina 
Lošonská.

Škola sa aj tento rok zapojila do 
projektu organizácie AIESEC, ktorý 
je zameraný na zlepšenie inter-
kultúrneho porozumenia a globálneho 
zmýšľania slovenskej mládeže. Tiež 
sa orientuje na podporu rozvoja líder-
ských schopností prostredníctvom 
medzinárodného prostredia a mo-
derného neformálneho vzdelávacieho 
programu. Jeho hlavným cieľom je 

priblížiť žiakom život v rozličných 
krajinách a dať im možnosť použiť an-
glický jazyk v praxi.

„Ako učiteľka anglického jazyka si 
kladiem otázku, čo môžem spraviť pre 
svojich žiakov, aby si obľúbili cudzí 

jazyk. Myslím, že práve mať možnosť 
spoznať iné kultúry, zvyky, otvoriť žia-
kom obzory, umožniť im diskutovať 
o celosvetových problémoch, nájsť si 
priateľov z iných kútov sveta, to všet-
ko naučí deti tolerancii, podporí ich 

globálne zmýšľanie,“ vysvetľuje zmy-
sel zapojenia školy do projektu Marti-
na Lošonská.

-mš-; Foto: ZŠ 
Karloveská 61

radosť a chceli by poďakovať pani 
starostke, miestnemu zastupiteľstvu 
a  riaditeľovi ZŠ Alexandra Dubčeka 
za možnosť využívať najmodernejšiu 
školskú plaváreň,“ uvádza sa v liste 
rodičov detí zo ZŠ Alexandra Dubče-
ka.

Deti sa vo vode otužujú, čo má 
veľký význam pre ich organizmus. 
Zvyšuje sa ich odolnosť voči cho-
robám z prechladnutia.  

-ab-; Foto: MiÚ

M
ajerníkova ul.

Pribišova ul.

Základná škola
Alexandra
Dubčeka

ul .Ľ. Fullu

Kostol
Narodenia
Panny Márie

Gymnázium
Esprit

Dlháčik

bežecká
dráha

Street
workout
park 

Základné vstupné:
Deti do 15, seniori
od 65 rokov, ŤZP
(sprievod zdarma):
Dospelí
Karlovešťania:
Študenti
od 15 do 26 rokov: 
držitelia kariet
ISIC, ITIC:

4 €

2 €

3 €

3 €

3 €

Kontakt: 
recepcia bazéna 0940 634 131

Informáce
o presnom počte
dráh pre verejnosť
nájdete na
www.karlovaves.sk
v sekcii Šport

CENNÍK VSTUPNÉHO

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 22.00 h
6.00 - 22.00 h

HODINY PRE VEREJNOSŤ:
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h

75 min.

NOVÁ ŠKOLSKÁ PLAVÁREŇ
V ZŠ A. DUBČEKA NA MAJERNÍKOVEJ 62

O bezpečnosť žiakov sa starajú skúsení plavčíci, inštruktori plávania
a pedagógovia
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Rozhovor

Juraj Hilvert s manželkou

marec 2020

Juraj Hilvert: 
„Dnes sa vyrábajú iba 
dobré a veľmi 
dobré autá“

Karlovešťan Juraj Hilvert 
(82) pôsobí už 50 rokov 
ako odborný motoristický 

novinár. Inžiniera so špecializáciou 
stavby lodí to väčšmi ťahalo k au-
tomobilom. Je autorom viacerých 
odborných publikácií, posledné 
dve ministerstvo školstva odporúča 
stredným odborným školám ako 
vhodné publikácie pre didaktickú 
činnosť. Odborná verejnosť oceňu-
je jeho prínos v oblasti vzdelávania 
a výchovy mládeže a profesionálov 
pre rozvíjajúci sa slovenský auto-
mobilový priemysel. Aj vo svojich 
82 rokoch sústavne rozvíja aktívne 
kontakty s importérmi a dílermi 
jednotlivých značiek a udržiava 
si tak aktuálny prehľad o dianí 
v automobilovom priemysle.

Nad čím by sa mal človek zamyslieť, 
kým sa rozhodne pre kúpu auta?

Mal by sa skontaktovať s osobou, 
ktorá je v tejto oblasti na dobrej 
odbornej úrovni. Ak sa necíti kom-
petentný, kontakt s odborníkom je 
dôležitý.

Aké najčastejšie chyby robia kupu-
júci?

Môže sa to zdať až neuveriteľné, ale 
niektorí ľudia ani nevedia, ako držať 
volant. Ťažko potom môžu vedieť, čo 
je pre nich najlepšia voľba. Preto sa 
v prípade nejasností treba pýtať 
predaj cov automobilov. 

Čo, naopak, podceňujú predajco-
via?

Informovanosť. Ako v každej oblas-
ti, ani tu nie sú všetci naslovovzatí 
odborníci. Aj kvalita predajcov sa líši. 
Aby mal zákazník šancu pochopiť, 
ako konkrétny automobil funguje, aké 
má funkcie, kde sa aktivujú a deak-
tivujú, musí predajca so zákazníkom 
stráviť aspoň jednu hodinu. Potom by 
sa nemalo stať, že človek odchádza 
v novom aute a nevie, na ktorej strane 
je kryt palivovej nádrže. Na odbornej 
úrovni nielen kupujúcich, ale aj pre-
dajcov je vždy čo zlepšovať. Preto im 
odporúčam publikáciu, na ktorej som 

pracoval dosť dlhý čas – Hilvert, J.: 
Kúpa a predaj osobných automobilov, 
Obchodno-technická príručka. V tejto 
publikácii sú všetky texty pod obráz-
kami aj tabuľky trojjazyčné (sloven-
sko-anglicko-nemecké).

Veľkou témou je dnes elektromobi-
lita. Patrí elektrický motor do 
automobilov?

To je skutočne téma, ktorá nastoľu-
je mnohé otázky. Automobilky sú 
ustavične tlačené k znižovaniu emi-
sií, a aj preto sa čoraz viac dostávajú 
k slovu elektromobily. Istá americká 
značka, pomenovaná podľa jedného 
svetového fyzika (Tesla), je vo vývoji 
na inej úrovni ako ostatné automo-
bilky. Pre zákazníka je veľmi dôležitý 
dojazd. Cenovo dostupnejšie typy, 
ktoré majú aj tak pomerne vysokú 
cenovú reláciu, svojím dojazdom 
požiadavkám zákazníkov zatiaľ príliš 
nepostačujú. V mestskej premávke 
áno, ale na dlhšie diaľničné vzdiale-
nosti ich dojazd nepostačuje. Nabí-
janie trvá neporovnateľne dlhšie ako 
doplnenie benzínu alebo nafty.

Je dnešný dieselový hon na čarodej-
nice oprávnený?

Vôbec nie. Najmä nemecké au-
tomobilky posunuli svoje naftové 
motory na vysokú technickú úroveň 
a stláčajú produkciu emisií na veľmi 
nízke hodnoty. Kvalitné testy odhalia 
aj to, či sú rozhodnutia úradníkov spo-
za zeleného stola opodstatnené alebo 
nie. Nemeckí výrobcovia testovaním 
zistili, že pri jazde za určitých pod-
mienok naftové motory produkujú 
menej emisií ako motory poháňané 
batériami. Pri batériách sa málo ho-
vorí o ich vplyve na životné pro stredie 
po skončení ich životnosti.

Aké palivo je budúcnosťou automo-
bilizmu?

Pravdepodobne vodík. Lenže to 
hovoríme o budúcnosti. V najbližších 
rokoch pripadajú do úvahy hybridné 
a elektrické pohony.

Čo potrebuje motoristický žur-

nalista viac, vzdelanie v oblasti 
masmédií alebo techniky?

Rozhodne viac vzdelania v tech-
nickej oblasti. Fakulta masmediálnych 
komunikácií im neposkytne potreb-
né technické vzdelanie. Riešením by 
mohlo byť absolvovanie niekoľkých 
semestrov v súčinnosti so strojnícky-
mi alebo dopravnými fakultami. 

Pre mnohých je dosiahnutie spotre-
by udávanej výrobcom iba snom. 
Dá sa to?

Počas mojich dlhoročných skúse-
ností z testovania osobných automo-
bilov o optimálnej spotrebe paliva 
možno uvažovať až po najazdení 13 
000 – 17 000 km. Pri benzínových 
motoroch ide o dolnú hranicu, pri naf-
tových o hornú hranicu. Pri takomto 
zábehu a dodržaní rýchlosti 50 km/h 
v obciach, 90 km/h mimo uzavretých 
obcí a maximálnej rýchlosti 120 – 
130 km/h na diaľnici sa mi prakticky 
nestalo, aby som pri testovacích 
jazdách osobných automobilov za 
dlhé roky nedosiahol výrobcom pred-
písanú kombinovanú spotrebu paliva.

Na základe čoho sa ľudia rozhodu-
jú pri kúpe automobilu? Dizajn, 
výkon, spotreba, cena, alebo niečo 
iné?

Často to býva práve kombinácia 

rôz nych faktorov. Vo väčšine prípa-
dov rozhoduje cena. Zastávam však 
názor, že v prvom rade majú byť kla-
dené požiadavky na aktívnu a pasívnu 
bezpečnosť. Nič nie je predsa cen-
nejšie ako ľudský život. Potom sa 
človek rozhodne pre farbu karosérie, 
interiér, rozmer pneumatík a ostat-
né parametre. Z môjho pohľadu je 
dôležitá cena automobilu, spotreba 
paliva, paramet re krútiaceho momen-
tu a výkonu motora, až potom dizajn. 

Ktorý automobil vám počas 
50-ročnej praxe utkvel v pamäti, či 
už v pozitívnom alebo negatívnom 
zmysle?

Doba sa zmenila a vývoj ide 
míľovými krokmi dopredu. Časy 
dávno minulé so „žigulákmi“ 
a „moskvičmi“ sú preč. Dnes sa vyrá-
bajú už iba dobré a veľmi dobré autá. 
Oceňujem mníchovskú automobilku. 
Ich motory sú v medzinárodných 
hodnoteniach vždy vysoko. Keď si 
sadnem do ich automobilov, všetky 
potrebné páčky a tlačidlá sú ľahko 
prístupné. Páči sa mi ich prístup pri 
konštrukcii automobilov.

-ab-; Foto: osobný
 archív J. Hilverta
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Zaznamenali smeZaznamenali sme

René Bošeľa TRIO je skupina profesionálnych hudobníkov, ktorá 
pôsobí pod vedením nadšeného hudobníka, multiinštrumenta-
listu a producenta a zameriava sa na slovenskú hudobnú scénu 

minulého storočia vo veľmi jedinečnom prevedení. 
Hity 30. až 80. rokov minulého storočia sú nestarnúce a čoraz populárnejšie 

aj vďaka hudobníkom sústredeným v tejto kapele – prešli totiž rôznymi zosku-
peniami v Superstar, v kapelách Rusín Čendeš Orchestra či Slovak Tango. 

Svojím vystúpením potešili 83 prítomných oslávencov, ktorých prišli pozdra-
viť aj starostka Dana Čahojová, vicestarosta Branislav Záhradník a miestni 
poslanci Hana Zemanová a Ján Horecký. Najstarším jubilantom bol  93-ročný 
Štefan Lajčák. Hudobnú časť programu doplnili ešte recitačným vystúpením 
žiaci ZUŠ J. Kresánka.

Februároví a marcoví jubilanti sa zídu 20. apríla a svojimi pesničkami ich 
poteší Marcela Laiferová.        -mš-; Foto: Jana Hrdličková a Miroslava Šárová

Melódie slovenského tanga priniesli radosť 
decembrovým a januárovým jubilantom 

Najstarší oslávenec Štefan Lajčák

Oslávencom zablahoželala aj poslankyňa Hana Zemanová (vpravo)
a vicestarosta Branislav Záhradník

René Bošeľa Trio zabavilo jubilantov hitmi 30. až 80. 
rokov minulého storočia

Medzi oslávencami nechýbal ani Matúš Šrámek (druhý zľava), 
ktorý oslávil 85. narodeniny, ku ktorým mu zablahoželala starostka 

Dana Čahojová aj poslanec Ján Horecký (vľavo)
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Informujememarec 2020

Počítačový kurz pre seniorov Prednáška o zásadách zdravej 
výživy, dlhého a zdravého životaKarlova Ves otvorí 

počítačový kurz pre senio-
rov – začiatočníkov, ktorí si 

potrebujú osvojiť základné zručnos-
ti. Bude sa konať na miestnom 
úrade v Karlovej Vsi v miestnosti 
vybavenej potrebnou technikou. 
Na vzdelávanie sa môžu prihlásiť 
prednostne nepracujúci seniori 
s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. 

„Výučba seniorov sa podstatne líši 
od výučby mladých študentov. Sú tu 
rozdiely najmä v jemnej motorike, 
pamäti, a často sa objavuje aj strach 
z nového a nepoznaného,“ povedala 
Dominika Ďatelinková z oddelenia 
sociálnych vecí miestneho úradu.

Lektori budú používať špeciálne 

O špecifikách racionálnej 
vý živy u seniorov či ako 
pravidelný pohyb zlepšuje 

kvalitu života a akými konkrét-
nymi krokmi možno zvládnuť stres 
sa dozviete na prednáške o správnej 
životospráve seniorov. Uskutoční sa 
v stredu 18. marca od 14.30 h do 
15.30 h v rokovacej sále miestneho 
úradu na Námestí sv. Františka 8. 

„Cieľom prednášky je poskytnúť in-
formácie, ktoré inšpirujú a povzbudia 
k takej životospráve, ktorá vedie 
k správnemu prežitiu dňa prostred-
níctvom zdravej výživy, pohybu na 

čerstvom vzduchu, lásky k sebe a ku 
všetkému, čo v našom živote robíme,“ 
informuje o obsahu a cieľoch pred-
nášky profesorka Valéria Michalová.

Účastníci sa dozvedia, ako star-
nutie ovplyvňuje organizmus, čo 
rešpektovať a čomu predchádzať. 
Získajú odporúčania na zmeny 
v životospráve, ktoré pomáhajú zostať 
zdravým a spomalia proces starnutia. 
Počet miest v sále je limitovaný, pre-
to sa treba prihlásiť na čísle 0940 634 
198 (v pondelok a stredu od 9.00 do 
16.00 h, v piatok od 9.00 do12.00 h). 
Vstupné na prednášku je 1 euro.

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

učebné osnovy. Na ovládanie 
myši bude pre seniorov pripravená 
počítačová kartová hra. Vďaka hra-
vosti sa za veľmi krátky čas bez prob-
lémov naučia ovládať myš.

Termíny kurzu sú 17. 3., 19. 3., 24. 
3. a 26. 3 v čase od 9.30 do 12.00 h, 
celkovo ide o desať hodín. Kapacita 
PC kurzu je limitovaná, preto sa záu-
jemcovia musia prihlásiť najneskôr 
do 13. marca, a to prostredníctvom 
e-mailu dennecentra@karlovaves.
sk, alebo telefonicky (Po, Str. 9.00 – 
16.00 h, Pia 9.00 – 12.00 h) na čísle 
0940 634 198. Seniorom sa počas kur-
zu budú venovať dvaja lektori. Kurz je 
bezplatný.

-dď-; Foto: ilustračné (internet)
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Ako sa volá jarná akcia, 
ktorou Karlova Ves 
zveľaďuje verejné 

priestory?
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Inzercia

Moderná forma starostlivosti o seniora

Indoor/Outdoor
Monitoring

Využite jedinečnú príležitosť zapojiť sa do testovacej 
prevádzky MONSE a bezplatne vyskúšajte 
všetky výhody, ktoré služba ponúka. V prípade 
záujmu o viac informácií nás kontaktujte mailom 
na info@monse.sk, alebo vyplňte online formulár 
na adrese www.aliter.com/monse.

Komplexné riešenie pre dohľad nad osamelo žijúcimi 
seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými 
osobami. 

ČO JE MONSE?

TESTOVANIE SLUŽBY MONSE
BEZPLATNÁ PREVÁDZKA

Tel.: +421 901 705 528  E-mail: info@monse.sk  www.monse.sk
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Aj tento rok si môžete 
adoptovať kvetináč

Karlova Ves zabezpečí odvoz bioodpadu 
z predzáhradiek

Už po štvrtý raz rozkvitnú 
opustené betónové kveti-
náče. Môže sa to stať vďaka 

adoptívnym záhradníkom. Záu-
jemcovia o tohtoročné adopcie 
kvetináčov sa môžu prihlasovať do 
konca marca. Tejto akcie sa pravi-
delne zúčastňujú aj rodiny s deťmi.

„Nepoužívané a zanedbané kveti-
náče, ktoré sa nachádzajú na verej-
ných priestranstvách, najskôr pri-
pravíme na novú sezónu. Pokiaľ 
v nich už sú rastliny z minulého roka, 
tak ich ostriháme a pohnojíme. Potom 
ich doplníme pestrými skalničkami,“ 
informuje Lucia Gašparová z referátu 

Od marca do novembra budú 
mať Karlovešťania, ktorí sa 
venujú skrášľovaniu svo-

jich predzáhradiek, možnosť zbaviť 
sa bioodpadu. Odvoz zabezpečia 
zamestnanci príspevkovej orga-
nizácie Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves (VPS).

„Z roka na rok pribúda Kar-
lovešťanov, ktorí sa nezištne starajú 
o okolie svojich domov. Zveľaďujú 
zeleň a prispievajú k zlepšeniu život-

ných podmienok všetkých obyvateľov 
Karlovej Vsi. Už niekoľko rokov sa im 
snažíme pomáhať odbornými rada-
mi a poskytovaním sadeníc kvetín či 
zeminou. Tentoraz sme sa rozhod-
li pomôcť aj odvozom bioodpadu,“
vysvetľuje dôvody zavedenia novej 
služby starostka Dana Čahojová.

Podnety na odvoz bioodpadu môžu 
Karlovešťania, ktorí sa starajú o svoje 
predzáhradky, nahlasovať na zelen@
karlovaves.sk alebo na tel. č. 02/707 

11 282 alebo 02/707 11 275. 
„Prosíme obyvateľov, ktorí sa 

starajú o predzáhradky, ale i ostat-
ných, aby neorezávali stromy, ktoré 
sa v nich alebo v ich okolí nachádza-
jú, ale aby nahlásili nášmu referátu 
podnet na rez na vyššie uvedené kon-
takty,“ požiadala Lucia Gašparová 
z referátu životného prostredia miest-
neho úradu.

-mš-; Foto: MiÚ

životného prostredia miestneho úra-
du.

V ostatných troch rokoch Kar-
lovešťania v rámci obľúbenej akcie 
Adoptuj si kvetináč oživili prázdne 
kvetináče rastlinami vrátane trvaliek 
na viacerých miestach. Záujemcovia 
sa môžu aj tento rok prihlásiť a získať 
podrobnejšie informácie do 31. mar-
ca na telefónnom čísle 02/707 11 282 
(275) alebo e-mailom na kvetinac@
karlovaves.sk.

Zoznam voľných kvetináčov na 
adopciu nájdete na webovej stránke 
Karlovej Vsi.

-mš-; Foto: MiÚ

Pozor
na jarné požiare

Štatisticky najvyšší počet les-
ných požiarov vzniká od 
marca do augusta. Ak sa po 

príchode jari chystáte na opekačku, 
nezabúdajte, že v prírodnom pro-
stredí sa môže požiar rozšíriť aj na 
lesný porast.

Rozsiahle lesné požiare nie sú záleži-
tosťou iba odľahlých miest v Aust rálii. 
Ľudia si často neuvedomujú nebez-
pečenstvo, ktorému lesné prostredie 
vystavujú v suchých jarných a letných 
obdobiach. Ide napríklad o spomínané 
opekačky, ktoré sú obľúbené či už 
v Líščom údolí, alebo na Železnej 
studničke. Zarážajúce je, že niektorí 

návštevníci lesa zakladajú oheň aj 
v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov.

Čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov je obdobie, ktoré 
vyhlási riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru hlavného mes-
ta počas suchého a teplého poča-
sia, ktoré trvá najmenej päť po sebe 
nasledujúcich dní. Ďalším prípadom 
je zvýšený výskyt požiarov lesa alebo 
trávnatých porastov počas troch dní 
alebo ak Slovenský hydrometeoro-
logický ústav oznámi vysoký stupeň 
požiarneho nebezpečenstva v lesoch. 

-ab-; Foto: ilustračné (internet)
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 Od Do Miesto

18. 3. 2020 19. 3. 2020 Karloveská 35 – parkovisko 
19. 3. 2020 20. 3. 2020 Staré grunty 52/A – areál kynológie MsP
25. 3. 2020 26. 3. 2020 Veternicová 16 
26. 3. 2020 27. 3. 2020 Líščie údolie 63 – zozadu 
  1. 4. 2020   2. 4. 2020 Kresánkova – nad Parkom Kaskády 
  2. 4. 2020   3. 4. 2020 Dlhé diely III – roh Komonicova/Nad ostrovom
  7. 4. 2020   8. 4. 2020 Jurigovo nám. 11 – roh

Harmonogram pristavenia kontajnerov 

Vlani opeknel aj kvetináč Vlani opeknel aj kvetináč 
na Púpavovej ul.na Púpavovej ul.
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Životné prostredie

Tip na zníženie emisií CO2: 
Dajte stop cigaretám

Prestať fajčiť patrí k veľmi 
častým novoročným záväz-
kom, keďže o fajčení a jeho 

negatívnom vplyve na zdravie sa vie 
už dávno. Menej sa hovorí o vplyve 
tabakového priemyslu na životné 
prostredie. 

„V prvom rade sú to ohorky, ktoré 
končia na zemi. Približne dve tretiny 
zvyškov z celosvetovo vyfajčených 
ciga riet hádžu fajčiari na zem, čo je 
alarmujúce. Na zemi tak končia ohorky 
s filtrami, čo znečisťuje životné pro s-
tredie jedovatým nikotínom a mikro-
plastmi. Obe látky sú nebezpečné pre 
rastliny, ale aj živočíchy,“ upozornila 
Zuzana Hudeková z referátu riadenia 
projektov miestneho úradu.

Dôsledky fajčenia na ľudské 
zdravie sú dobre zdokumentované. 
Svetová zdravotnícka organizácia 

(WHO) odhaduje, že do roku 2030 
ročne dôjde k viac ako 8 miliónom 
úmrtí na tabak, čo predstavuje 10 per-
cent ročných úmrtí na celom svete. 

Vplyv tabaku na životné pros-
tredie je menej známy. Okrem samot-
nej konzumácie predstavuje veľmi 
negatívny vplyv na životné prostredie 
už len pestovanie tabaku.  Fajčenie 
a zmena klímy sú vzájomne prepo-
jené v dôsledku spotreby energie, 
vody, vyčerpania a okyslenia pôdy, 
ku ktorému dochádza pri pestovaní 
tabaku. 

„Samotná výroba tabaku, ktorý sa 
používa v suchom stave v cigaretovom 
priemysle, prispieva k emisiám CO

2

na úrovni ročných emisií krajín ako 
napr. Rumunsko. Odhady sa odlišu-
jú podľa toho, či sa počítajú emisie 
vznikajúce pri pestovaní, spracovaní 

a samotnom fajčení,“ doplnila Zuza-
na Hudeková.

Ani elektronické cigarety, ktoré 
vstúpili na trh ako údajne zdravšia 
konkurencia tabakových koncer-
nov, nie sú na tom ekologicky naj-
lepšie. Elektronické cigarety môžu 

obsahovať batérie, ktoré si vyžadujú 
špeciálnu likvidáciu, ako aj chemiká-
lie, obaly a iné biologicky nerozlo-
žiteľné materiály.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Lov diviakov 
v mimoriadnom 
režime

Za posledného pol roka v lo-
kalite lesného masívu Siti-
na poľovníci odlovili 22 

diviakov. Okolie Sitiny a Starých 
Gruntov však nemožno vyhlásiť 
za poľovné plochy, dlhodobo ide 
o plochy nepoľovné. 

„Veľký počet diviakov je jeden z naj-
častejších podnetov, ktoré dostávame 
od občanov. Ich premnoženie súvisí 
s absenciou prirodzených predáto-
rov (najmä vlka) v Malých Karpatoch 
a tiež s dostatkom potravy, ktorú na-
chádzajú na okrajoch lesa, najmä vo 
vinohradoch a záhradách obyvateľov. 
Diviaky dokážu prekonať aj pevné 
oplotenie a následne spôsobiť značné 
škody. Zároveň sa dostatkom potravy 
výrazne zvyšuje ich početnosť,“ in-
formuje asistent riaditeľa pre manaž-
ment projektov Mestských lesov 
v Bratislave Marek Páva.

V samotnom lesoparku sú v dôsled-
ku toho výrazne poškodené lúky, 
ktoré často vyzerajú ako poorané 
a sú nepoužiteľné na rekreáciu. Na jar 
bude treba mnohé z týchto lúk dať do 
pôvodného stavu. 

„V mestských lesoch sme rozobe rali 

rôzne možnosti, ako situáciu riešiť. 
Možnosti spoločných poľovačiek sme 
vyhodnotili ako nevhodné z dôvo-
du vysokej návštevnosti lesoparku. 
Odlov diviakov musí byť nielen bez-
pečný, ale nesmie obmedziť ani kom-

fort návštevníkov. Určite by im nebolo 
príjemné počuť pri prechádzke v lese 
a v tesnej blízkosti výstrely a pohon 
lovcov. Lov diviakov sa preto deje in-
dividuálnou formou, prevažne našimi 
skúsenými zamestnancami, s dôrazom 

na bezpečnosť a komfort návštevníkov 
lesa,“ uzatvára informáciu o prob-
léme s vysokým počtom diviakov 
Marek Páva.    

-mš-; Foto: ilustračné (internet)
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Vychovajte budúceho 
vodiaceho psa

Župan ocenil tri významné 
osobnosti

Výcviková škola pre vodia-
ce a asistenčné psy, ktorá 
sídli v Karlovej Vsi, sa 

teší z nových prírastkov. Chovné 
sučky priviedli na svet 23 malých 
šteniatok, pre ktoré hľadajú dob-
rovoľníkov – vychovávateľov. Hlav-
nou úlohou dobrovoľníkov je socia-
lizácia malého psa,  jeho postupné 
privykanie na rôzne prostredia 
a situácie.

Vychovávateľom sa môže stať 
každý, kto je ochotný venovať malému 
psovi svoj čas, lásku a prácu. Neme-
nej dôležitou úlohou dobrovoľníka je 
naučiť šteniatko základom slušného 
správania. Vďaka systematickému 
vedeniu koordinátoriek výchovy 

Bratislavský župan Juraj 
Droba udelil Karlovešťanovi 
Matúšovi Šrámekovi Pamät-

ný list predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja (BSK). Stalo sa 
tak na návrh starostky Dany Čaho-
jovej. Ocenení boli aj manželia Po-
toční, ktorí odchovali viac ako 300 
vodákov. 

Matúš Šrámek ocenenie získal pri 
príležitosti 85. narodenín a blížiaceho 
sa 240. výročia prvej písomnej zmien-
ky o dedine Karlova Ves. Župan 
ocenil jeho dlhoročný podiel na roz-
voji povedomia obyvateľov v oblasti 
histórie mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves. Matúš Šrámek prispieva 
k vytvoreniu hlbšieho vzťahu a iden-

tity s miestom, do ktorého sa mnohí 
presťahovali a v ktorom žijú.

Vojtecha a Máriu Potočnú oce-
nil predseda bratislavského kraja za 
dlhoročnú prácu v oblasti vodných 
športov. Vojtech Potočný pôsobí od 
roku 1963 ako tréner. Trénoval viac 
ako 300 športovcov vrátane zve-
rencov, ktorí nás reprezentovali na 
olympiádach. Vedú Klub dunajských 
vodákov Slávia UK, ktorý podporuje 
aj Bratislavský samosprávny kraj.

Pamätný list predsedu BSK je 
významné ocenenie udeľované 
fyzickým alebo právnickým osobám, 
ktoré sa zaslúžili o rozvoj a repre-
zentáciu BSK.

-mš-; Foto: BSK

z Vý cvikovej školy pre vodiace a asis-
tenčné psy na Sekulskej ulici to zvlád-
nu aj ľudia bez predchádzajúcej kyno-
logickej skúsenosti. Všetky výdavky 
spojené s výchovou hradí škola.

„Naša výcviková škola používa ro-
dinný model. Všetky naše psy, od chov-
ných sučiek cez šteniatka vo výchove 
až po psy vo výcviku sú umiestnené 
v domácnostiach našich dobro-
voľníkov alebo tréneriek,“ vysvetľuje 
koordinátorka Katarína Kubišová.

Bližšie informácie môžete nájsť na 
www.vodiacipes.sk, alebo sa infor-
movať e-mailom na kubisova@vo-
diacipes.sk, prípadne telefonicky na 
0911 119 397.     

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Vstup
 voľný!

v  Ka m e l  kl u b e

HRaVá
KaRLoVKa

Popoludnie plné zábavy a hier

 pre rodiny s deťmi, partie kamarátov a seniorov!

14
00 19

00
-28. 3.

Ocenený Karlovešťan Matúš Šrámek (v strede)
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Pestré masky karloveského 
karnevalu

Rekonštrukcia Karloveskej 
knižnice pokračuje 

Karnevalová atmosféra neobišla ani Karloveské centrum kultúry. 
Deti sa zabávali spolu s Mirom Jilom v nedeľu 9. februára.

Do kultúrneho domu sa nahrnuli rozprávkové bytosti, zvieratká či 
superhrdinovia. Deti predviedli svoje masky a pustili sa do zábavy s pesnič-
kohrami Mira Jila. Porota zatiaľ pracovala na plné obrátky a vyberala najpo-
darenejšie masky, ktoré boli ocenené. Karneval sprevádzali rodinné tvorivé 
dielne.

-ab-; Foto: Kamel klub

V budove knižnice, nielen 
v jej zrekonštruovanej časti, 
teda na toaletách a v nových 

priestoroch pre personál, ale aj 
v celom objekte vládne ešte staveb-
ný ruch. Položená je väčšina podláh 
i obkladov. Ešte treba nainštalovať 
dvere, sanitu a vymaľovať. 

„Práce sa síce na rozdiel od našich 
očakávaní trošku natiahli, dodá-
vateľská firma však stále dodržia-

va termín. Radi by sme čo najskôr 
otvo rili, preto sme už zorganizovali 
upratovaciu brigádu a pomaly sa 
chystáme na spustenie prevádzky. 
Prosíme naďalej našich čitateľov 
o trpezlivosť a ubezpečujeme ich, 
že všetky výpožičky kníh budú 
predĺžené,“ informuje o stave prác 
na rekonštrukcii knižnice jej vedúci 
Tomáš Prištiak.

-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57
0948 773 180 / karlovka.nutriadapt.sk

Po ukončení prác bude treba ešte upratať prach a dať knižnicu do poriadku

Inzercia

Nový rok, prvý krok 
vo Dvorane VŠMU 

Prvý verejný koncert Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jozefa Kresánka 
v tomto roku sa konal 28. januára. Vo Dvorane VŠMU sa predstavili sólis-
ti, komorné zoskupenia aj gitarový súbor Gitarika. Prvý krok bol úspešný 
a účinkujúci potešili prítomných divákov svojimi výkonmi.

-ab-; Foto: Anna Buranovská
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Súťaž Karloveských novín, ktorá sa venuje zaujímavým miestam či 
udalostiam z histórie i súčasnosti Karlovej Vsi, pokračuje. Troch čitateľov, 
ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku z minulého čísla, sme odmenili 
poukážkami v hodnote 20 eur na nákup kníh a spoločenských hier z produk-
cie vydavateľstva DAJAMA. Správna odpoveď na otázku „V ktorom roku 
začali cestovať obyvatelia Karlovej Vsi do centra Bratislavy električkou?“ 
znela 1929. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali:
Nadeždu Hulmanovú, Emíliu Váradyovú a Martu Pastorikovú.

V súťaži pokračujeme a súťažná otázka v marcovom čísle znie: 
Kto bol iniciátorom založenia Botanickej záhrady Prírodovedeckej 

fakulty Slovenskej univerzity v roku 1942? Zakrúžkujte správnu odpoveď.
Možnosti: a) Prof. PhDr. František Nábělek
 b) Prof. RNDr. Ján Martin Novacký

SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ

Troch z tých, ktorí pošlú do 18. marca správnu odpoveď na vystrihnutom 
kupóne poštou, alebo ju vhodia do schránky redakcie pri vstupe do budovy 
miestneho úradu na Nám. Sv. Františka 8, opäť odmeníme poukážkami 
v hodnote 20 eur na nákup kníh a spoločenských hier z produkcie vyda-
vateľstva DAJAMA. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí majú trvalý 
pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

Meno a priezvisko: .....................................................................................

Adresa: ........................................................................................................

Telefón:  ......................................................................................................

Z policajného 
zápisníka 
(február 2020) 158158
• Policajná hliadka 9. februára v popoludňajších hodinách obmedzila na 

osobnej slobode  osobu, ktorá v predajni v Mlynskej doline 7 odcudzila 

tovar z predajnej plochy, čím spôsobila predajni škodu krádežou vo výš-

ke 67,74 eur. Polícia lustráciou zistila, že zadržaná osoba sa dopustila 

podobného skutku dňa 2. januára na Kaštieľskej ulici v Ružinove, za čo 

jej bola vtedy udelená bloková pokuta vo výške 30 eur za drobnú krádež.

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez-
pečená, tel. 0915 832 186.

VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.

Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, 
montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií. Tel: 0948 727 605.

KÚPIM mince, medaily, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20 ko-
runy FJ I. Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.

Zhotovenie nápisov, emblémov na užitočné sklo (jubileá, svadobné poháre, 
stužkové). Oprava starožitného skla atď. Tel. 0905 645 844, matushujsa@
gmail.com 

DOUČÍM nemecký jazyk žiakov ZŠ. Tel. 0904 625 560.
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V Šachovom klube TV Kar-
lova Ves si Veľkú noc bez 
šachového turnaja už neve-

dia predstaviť. Trinásty ročník 
šachového turnaja o majstra Kar-
lovej Vsi v Rapid šachu sa usku-
toční 4. apríla.

Turnaja sa môžu zúčastniť všet-
ci záujemcovia s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi. Miesto konania sa 
nemení. Šachoví nadšenci sa stretnú 
v klube seniorov na Lackovej č. 4 
o 9.00 h. Tempo hry určili organizáto-
ri na 2 x 15 minút na partiu, čo zod-
povedá šachovým pravidlám FIDE 

pre Rapid šach. 
Systém hry je naplánovaný na 

sedem kôl a každý účastník turna-
ja bude mať dostatočný priestor na 
preukázanie svojho umenia. Aj tento 
rok sa do organizácie zapojil miestny 
úrad, ktorý sa bude spolupodieľať na 
zabezpečení cien pre víťazov. 

Štartovné pre tento turnaj je sym-
bolické jedno euro. Prihlasovať 
sa môžete elektronicky na adrese 
janmarko64@gmail.com, alebo tele-
fonicky u vedúceho šachového klubu 
Jána Marka na čísle 0903 947 270.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Šachisti pripravujú tradičný 
veľkonočný turnaj

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Emmu a Maxima

Novú Karlovešťanku, malú Emmu, priniesol bocian šťastným rodičom 
Anne a Milanovi Slimákovcom 27. januára. Rodičom Martinovi a Petre 
Boháčikovcom sa 3. februára narodil synček Maximko a s radosťou sa delia 
o túto najkrajšiu novinku s ostatnými Karlovešťanmi na stránkach nášho me-
sačníka.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi. 
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 18. mar-
ca e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje 
meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti 
narodené v januári, februári a marci.            -mš-; Foto: osobné archívy rodín

Emma

Maxim

Deti z MŠ Adámiho 
korčuľovanie zbožňujú

Jedenásť detí z triedy Med-
vedíkov Materskej ško-
ly Adámiho 11 absolvo-

valo kurz korčuľovania. Pod 
ve dením trénerov, hokejistov 
i krasokorčuliarov, sa kurz konal 
na Zimnom štadióne Ondreja Ne-
pelu.

„Tréneri sa o našich najmenších 
korčuliarov starali s pochopením 

a úsmevom. Pre deti bol vždy pri-
pravený výborný čajík a sladká od-
mena. Rodičia mali zabezpečené 
odborné poradenstvo, zapožičanie 
a úpravu výstroja pre ich dieťa,“ in-
formuje učiteľka Zuzana Javorová. 
Posledná hodina kurzu bola otvorená 
aj pre rodičov a všetky deti odmenili 
diplomom.   

-mš-; Foto: MŠ Adámiho 11
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Karloveské centrum kultúry / Kamel klub
MAREC 2020

Karloveské centrum kultúry, 
Molecova 2, 841 04 Bratislava
Web: www.karlovaves.sk, Tel.: 0940 634 126
Email: rezervacie@karlovaves.sk
FB: facebook.com/kckamel

23. 3.
Divadlo K, Pocestní
19.30 h | Divadelný klub Kamel/ 60 min.

Nová inscenácia nezávislého Divadla K. Traja pocestí, 
ktorých možno každodenne stretávate na svojich 
cestách. Vstupné 7 €, zľavnené 3 €. Lístky na mieste, alebo 
na www.predpredaj.sk

21. 3.
6. narodeniny tanečnej školy B-Swing
19.00 h | Tanečný klub Kamel / 300 min.

Obľúbená dobová tančiareň z čias džentlmenov a dám. 
Čaká vás večer plný tanca, živej hudby a zábavy. Bližšie 
informácie na: www.b-swing.sk. Vstupné 8 €.

16. 3.
ZUŠ J. Kresánka, POP Spring
17.00 h | Hudobný klub Kamel / 90 min.

Pestrá paleta  skladieb, hudobných štýlov a  kvalitného 
obsadenia sľubujú  príjemne strávený večer 
v spoločnosti mladých interpretov, ktorých umelecky 
vedú renomovaní hudobníci. 
Vstupné 3 €, www.predpredaj.sk

27. 3.
Strapo & Dj Spinhandz & General Foxx
20.00 h | Hudobný klub Kamel / 180 min.

Slovenský reper a freestyler sa predstaví s koncertným 
programom s kapelou General Foxx. Predskokan 
Strepez predstaví svoj najnovší album „36“. Predpredaj 
12 €, na mieste 15 €, alebo www.predpredaj.sk

28. 3.
Hravá Karlovka
14.00 h | Karloveské centrum kultúry / 300 min.

Miestni skauti v spolupráci s iHRYskom pripravili pre 
všetkých hravých Karlovešťanov popoludnie plné hier 
a zábavy. Vstup voľný. Počet miest limitovaný.

15. 3.
Divadlo Makile, Opice z našej 
knižnice – Medovníkový domček
10.00 h | Divadelný klub Kamel / 40 min.

Interaktívna rozprávka pre všetkých, ktorí majú radi 
knižky a čítanie. Vstupné 3 € / sprievod zdarma. Lístky 
na mieste, alebo na www.predpredaj.sk

14. 3.
Detská burza #1
9.00 h | Karloveské centrum kultúry / 150 min.

Rodinné centrum Klbko v  spolupráci s  MČ Karlova Ves 
pripravili burzu jarného a letného detského oblečenia, 
hračiek, knižiek, tehotenského oblečenia a pod. Bližšie 
info na: www.klbko.sk, 0948 148 379.

7. 3.
ZUŠ J. Kresánka, 
Od krôčikov k tancu
17.00 h | Hudobný klub Kamel / 60 min.

V pestrom tanečnom víre sa predstaví 100 účinkujúcich 
žiakov v pútavých tanečných choreografiách. Vstupné 
4 €. Lístky na mieste, alebo na www.predpredaj.sk

2. 3.
Vyhlasovanie najúspešnejších 
športovcov Karlovej Vsi za rok 2019
17.00 h | Karloveské centrum kultúry / 90 min.

4. ročník oceňovania najlepších športových výsledkov 
a dlhoročnej práce trénerov a pedagógov. Galavečer 
moderuje Richard Vrablec.Vstup voľný. Počet miest je 
limitovaný.

30. 3.
Divadlo K, Pocestní
19.30 h | Divadelný klub Kamel / 60 min.

Nová inscenácia nezávislého Divadla K. Traja pocestí, 
ktorých možno každodenne stretávate na svojich 
cestách. Vstupné 7 €, zľavnené 3 €. Lístky na mieste, 
alebo na www.predpredaj.sk

Kutúramarec 2020


